
HANDELS-OVERZIfiTEN, 1881. 

S . i k e r .  De steeds afnemende omv,~ng der in- en uitvoeren - - z e g g e n  
de H.H. Bloemen & Gebhard te Amsterdam - -  en de zoo in a,lle op- 
zlehten gewijzigde t.oestandeu v~n ouzen Suikerh~ndel, verminderen niet 
alleen her belang van een jaarlijkseh overzieht, maa.r noodzaken tevens 
tot eene meet dan gewoue beknoptheid in onze mededeelingen. 

u  daaruit dat wij ons her meest moeten bepalen tot her opgeven 
van eijfers, die van algeroeenen teruggang iu de handelsbeweging ge- 
tnigen, niet minder zijn deze gesehikt om eene weemoedige herinnering 
op te wekken aa.n de vroegere grootheid van onze Koloniale suikerma.rkt. 

De ondersLaande stati~tiek en de ervariugen der la,atste jareu beves- 
t,igen dit zoo geheel, dat heg overbodig kr.n geaeht worden opnieuw de 
algemeen bekende en reeds zoo dikwerf aaugewezen oorz,,ken daarva~ 
~,e herhalen, t e m i n d e r  doeRreffend, om&~t he~ verloren h~rndelsterrein 
veer ons ~Lrtikel toeh wel nooi~ in w'oegeren omvang herkregen zal 
kuuucn worden. 

Bovendie~t heeft onze suikermarkt niet meer her aantrekkelijke van 
vroeger, want naa,rmate her aauta,1 van onze raffinaderijen, zooals iu 
her vorige en ook in dit j;t~lr he~ gevaI was, vermindert en door her 
bijna ui tshi tend verbruik wrn beetwortelsuiker, hetpbmtselijk d~bouehg 
veer koloninle suiker zoo beperkt is geworden, worden de dlreete toe- 
voeren van de koloui~n ook meer en meet a, an onze markt onttrokken 
en onze uitvoerhandel naar her Noorden, Belgifi en a,udere landen, nu 
geheel afhankelijk gema:tkt wm de iudireete irlvoeren, die van t, ijd to~ 
tijd door enkele van de veer he~ Kauaal bestemde ladingen tot ous komen. 

Kan d~t in a lgemeeneu ziu a.ls toeliehting gelden van de geriuge eijfers 
die onze in- en uitvoeren van koloniale suiker weder in her a fgeloopen 
jaar ,anwijzen, toch zal her noodig zijn daarbij op te merken, dat de 
d~mrvoor in plaints gekomen invoer en de binnenhmdsehe produetie van 
beetwortelsuiker, hoewel bevredigend veer de behoeften v;tn ouze over- 
gebleven ratfiuaderijen, weinig vergoeding geven veer de veelzijdige na- 
deelen die door bovengemeld gemis aan onze seheepvaart en andere 
handelsbelangen in de httere jarea zijn teweeg gebracht. 

De daarv,n meer en meet gebleken ma~rr nu te laat erkendc invloed 
op de riehting eu de uitkomsteu van den algemeenen suikerhandel, zal 
door de onderstaaude mededeelingen, maar vooral door de eijfers die 
wij daaraan laten voorafgaan, bevestigd worden en ~mnwijzing geven 
hoeveel onze suikermarkt, door den sueeessieven teruggangin de direete 
aanvoeren van '  Sara ,  in omvang en voordeel wul haren vroegeren in- 
vloed verloren heeff. 

Op de bier w,lgeude, me~ elkander in nauw verbaud staa,nde opgaveu' 
vestigen wij alzoo uwe aandach~ en wel in de eerste plaats op de alge- 
meene sta, tistiek der in- eu ui~voeren van ruwe eu geraflineerde suiker, 
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a l s  aanwijzing der handclsbewcging in vergelijking 
mill ioental len kilogr.) : 

1881 1880 1879 1878 1877 1876 
lnvoer v. Kol. Suiker 24�88 
Uitvocr - 121- 

- , Geraff. - 65~- 
Yoorr. (le hand) Kol. 

Saiker, op Ult. Dec. 1~ 
Algem. voorr. R. Sulk. 

in de RLjks Entrepots 
op 15 December . . 12 

met vorige j~Lren (in 

6 16�89 10} 14; 6 11~ 28~ 29~ ao~ 

Aanw~zingen zoowel van de trapsgew~ze vermindering der invoeren 
van Java  Suiker in onze havens,  als van de veranderde bestemmingen 
die op Java  aan dezo uitvoeren gegeven werden: 

In 1869 ca 116 mill. Ko. In 1876 ca 71~ mill. Ko. 
- 1870 - 108~ . . . . .  1877 - 57�88 . . . .  
- 1871 . lOO . . . 1878 - 58 . . 
- 1872 ,, 99{ - ,, 1879 ,, 229 . . . .  
- 1878 . 98�88 . . - 1880 ,, 18 - 

,, 1874 ,, 88~ . . . .  1881 . 19~ ,, - 
- 1876 - 6O - - 

Bestcmming der van Java  uitgevoerde sulker sedert de w~ziging en 
gel~kstelling der u i tvoerrechten  in 187~ (in duizendt, pieols): 

1875. 1876. 1877. 1878. 1879 1880. 1881. 

Naar Nederland . . . . .  956 
- Engeland e. Kanaal 

voor orders . . . .  ],149 
- Frankrijk . . . . .  t14 

hmerika . . . . . .  192 
- Australi/~ . . . . .  512 
. Middellandsehe Zee 

havens enz . . . . .  69 

2,994 

ccrste 9 IIl~li[lld. 
817 211 424 354 273 86 

1,594 2,144 2,007 1,986 2,851 1,011 
187 148 114 178 188 101 
278 296 865 121 856 169 
447 294 800 380 324 218 

56 46 90 74 863 769 
3,881 3,141 8,802 8,045 8,856 2,352 

Opgaaf  der verbruiks toeneming van beet.wortelsuiker in onze rafiin,~de- 
rijen (in mill ioentallen kilogr.) :  

1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875 187~ 1873 1872 
(11 eerste maanden) 

Buitenlandsehe . .  81 79 74�89 50} 48~ 29 26 14 24 a 81{ 
Biunealandsche . . 9~- 11 10 9 9 19 16 16} 17�88 13 

Omwmg w m  de bee t~or te l su iker -eu l tuur  in Europa ,  volgens de uitkom- 
s t e n e n  ramingeu van den beer Lieht  (in mill ioentallen ki lo 's) :  

1881/8B. 
D~itsehland . . . . .  575 
Frankrijk . . . . . .  365 
Oostenrijk . . . . . .  450 
Rusland . . . . . .  220 
Belgi~ . . . . . . .  70 
Nederland en and. landen 30 

1,710 

188o/81. 1879/80. 1878/79. 187717,8. 
569 411 420 383 
338 277 432 398 
498 406 405 880 
200 226 215 220 

68 58 69 63 
80 25 30 25 

],699 1,403 1,574 [,420m.kil. 

W a r  den loop der prijzen betref~, hoewel minder a fwisselend dan in 
vorige j a ren ,  ook dienaangaande heeft het  niet  a~m teleurstel l ingen in 
dit j aar  ontbroken. 

Reeds in de allereerste dagen van Janua r i  vingen dezo aan toen de 

187~ 1874 1878 1872 
269 43 589 58�89 69~ 62 86~ 98~ 99~ 
17~ 161 28�88 16 33 179 27~ 2S~ 21 
66{. 69�89 633 62~ 74~ 77 859 87�89 lO0~ 

I 
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verwaehtingen op eene zeer willige heropening der buitenlandsehe ell 
speeiaal ~ngelsehe marktcn onvervuld bleven en eerie sterke daling der 
prijzen met kwijnenden handel zich van hot art.ikel meester maakten. 

Doze snelle wijziging in de gunstige opinie, die zieh in de tweede 
helft van December '80 geopenbaard had en hoofdzakelijk gegrond was 
op de toenemende klaehten omtrent hot teruggaande rendement van den 
beetwortel in verband met de zoo buitengewoon zachte weersgesteldheid, 
vend hare oorzaak zoowel in den overdreven speeulatiegees~, als in den 
plotseling ingetreden strengen winter, die hot handelsverkeer gedurende 
verschillendc woken ten zeerste belemmerde. Naarmate de zueht der eige- 
naars om zieh van de nog winstgevende partijen te ortdoen afstuitte op 
de t, crughoudendheid der keepers, word hot  vroegere vertrouwen op eerie 
dnurzame verbetering in den suikerhandel zoodanig geschokt dat de 
noteeringen in weinige dagen f I h 1t  terugliepen. 

Niet hot minst, word daardoor de geraftlneerde suiker getroffen, die na 
maanden lang een zeer geregelden afzet gevonden te hebbcn, in tegen- 
stelling met de voortdurende vraag en in verhouding hoogere waarde 
veer prompte levering, th~ns ten eenenmale verlaten was en slechtsop 
de zomermaanden tot de verlaagde eijfers eenige aandaeht trek. Zelfs 
~oen in bet begin van ~ebruari de lang gestremde seheepvaart heropend 
was, word de hoop op eene spoedige herlevendiging van den handelver- 
ijdeld door den flaawen teen der buitenlandsehe markten en de sterke 
eoncurrentie die ons crashed ondervond in de lage aanbiedingen nit 
Duitsehland en Oostenrijk. 

Ontmoedigd door de gebrekkige afleveringen en dalende prijzen van 
gerattineerd, vonden onze rafiinaderijea weinig aanleiding hunne voorraden 
te vergrooten, zoodat de handel in beetwortelsuiker zich hoofdzakelijk 
bepaalde tot inkoopen veer directe behoefte, te meet daar de prijzen 
na den eersten teruggang in Januari,  zieh betrekkelijk good souteneerden 
ten gevolge van hot geringe a~mbod en de veelat boron onze marktwaarde 
uitkomende noteeringen in de produetielanden. 

Minder gevoelig hadden bovengenoemde omstandigheden op Java sulker 
teruggewerkt, want bijna geheel verstoken van opgeslagen voorraad of 
direete toevoeren naar Nederland, strekte bet ruime aanbod van gearri- 
veerde ladingen i ,  hot Kanaal en de flauwe stemming tier ]~ngelsehe 
markt om verschillende daarvan nanr ouze havens te dirigeeren ter vol- 
doening van uit~oerorders veer bet Noorden an ]3elgifi. Dientengevolge 
ken de waarde op lo. Jannari opgemaakt, zioh vrij wel staandehouden 
en werden dezelfde eijfers veer de waardeverhouding van lo. April aan- 
genomen, terwijl in gelijk tijdwtk de prijzen van crushed no. 1, in de 
warmste oogenblikken met f 33~ op levering betaald, tot f 30�89 daalden 
en beetwortelsuiker 3e klasse van f 28�89 tot f ~ 6  was teruggegaan. 

Eerst, in de maand April, teen de zoo geredueeerde prijzen van ge- 
rafllneerd ten slotte de aandacht begonnen ~e trekken en de keepers van 
ruwe suiker in Engeland, tengevolge der door tegcnwind vertnmgde an'i- 
vementen van Kanaalladingen en bet beperkte aanbod van beetwortel- 
suiker, zieh gedwongen zagen de hoogere eischen der houders in to 
willigen, openbaarde zieh langzamerhand ook op onze markt eene vastere 
stemming, die hot vertrouwen op een voordeeliger en geregelder g~mg 
van zaken deed herleven. 

Gesteund door de verbeterde statistiek die op eeue steeds toenemende 
eonsumtie, vooral in ~m~nkrijk, Engeland en Amerika woes en de vrees 
dat de bestaande voorntden ruwe suiker nauwlijks toereikend zonden 
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blijken tot her versehijnen van den nleuwcn oogst, behleld de suiker- 
handel een zeer vast karakter gedurende de eerstvolgende maanden, het- 
geen aanleiding gaf tot eene successieve prijsverhooging zoowel voor ruwe 
als geraffineerde suiker, waardoor, behalve kleine fluctuation, crushed 
no. 1 tot f 3 5  opgevoerd en beetwortelsuiker 3e klasse met f 3 1 ~  be- 
taald, vooral voor spoedige levering gezoeht bleven. 

l~adden de aanvankelijk ongunstige vooruitziehten voor den nieuwen 
beetworteloogst, in verband met de aanhoudend gure wcersgesteldheid 
tot deze beterseh~,p reel bijgedragen, zoo wend in de maand Juli de 
opinie ten gunste van her artike], althnns voor de verdere toekomst, 
eenigszins gewijzigd, toes bet warme vruebtbare weder, hetere nitkomsten 
deed verwaeh~en. Erieraan moet :vm'den toegcsehreven dat, terwijl dis- 
ponibele beetwortelsuiker, hoewel hierdoor geinflueneeerd, hog steeds tot 
hooge prijzen verhandeld werd, de aanbiedin~en van 3c klasse op de 
maanden ~lovembcr--Lnnuari, zelfs met een versehil van ongeveer f 5 
sleehts weinig kooplust opwekte en de termijnzaken, eerst tot f24_,~ en 
25 en later tot f 2 6  en 26~ a~esloten, reel beperkter bleven dan in 
vorige j;,ren het geval was. 

l~oezcer ook de markt zieh in de maand September van den onder- 
vouden ternggang eenigszins herstelde, konden de prijzen hun vorige 
standpunt niet meer bereiken, daar gmmdeweg de eerste lereringen van 
de aangewmgen eampa.gne in de dringende behoeften der raflinadcrijen 
voorzagen en de voortdurend lage aanbiedingen op de najaarsma.andeu, 
zoowcl van beetwortel- als geraltineerde suiker, eene ingrijpende ver- 
betering tegeuhielden, l~et bestaande prijsversehil tussehen disponibele 
en leveringssuiker dreigde dan ook steeds sneer ten nadeele wm eerst- 
genoemde te zul/en worden ~.ereffend, vooral toes de beriehten ui~ 
Frankrijk en ]3uitsehland van een bevredigend gehalte en gemakkelijke 
verwerking gewaagden. 

Geheel in overeenstemming me~ de in de zomermaanden heersehende 
riehting om de aandaeht uitsluitend te vestiges op aanwezige ofspoedig 
verkrijgbare sniker, had de handel in Jnva suiker, bij voortdurend 
gebrek .an plaatselijken voorraad zieh hooNzakelijk bepaald tot de eerste 
leveringen van den nieuwen oogst, bij voorkeur voor afladil~gen per 
stoomboot, waarwm het arrivement in Augustus, September kon ver- 
wacht worden en kwamen daarin, ten deele voor nitvoer en ten deele 
op speculatie vrij belangrijke verkoopen tot stand. Reeds in April aan- 
gevangen tot .)e2 uitleverend bores de waa rdeverhouding wm die maand, 
vormden deze afdoeningen, alt.hans voor de middel- eL blanke summers, 
den grondslag voor de Jallwaarde, waartoe ook later verdere zaken tot 
stand kwamen, hoewel lang zeilende partijen moeilijker eL sleeh~sf{ h 

lager te plaatsen wares. 
De overwegende iavloed, die de beetwortelstfiker door de jaarlijks 

toenemende eultuur steeds meer en meer op den algemeenen suikerhan- 
del ui~oefent, gaf ook gedurende de laatste drie maandeL van bet jaar  
bet riehtsnoer nan, waarnaar de opiLie en prijzen zieh regelden, zoodat 
de noteeringen en aanbiedingen afwisselden al naarmate de beriehten 
omtrent de verkregen resultaten en verdere vooruitziehten van dezen 
oogst meer of milder gunstig luidden. 

TerwijI bij de groote uitputting der voorraden, de fabrikanten, vooral 
in Duitsehland, uitgelokt werden om door eene vroege verwerking zoo- 
reel mogelijk van de hooge prijzen voor spoedig leverbare suiker te 
profiteeren, bleven de verdere termijnen tot de bes~aande noteeringen 
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nog vcronachtzaamd, doch toen tengevolge van de veranderde weersgc- 
steldheid, de vrees voor een tegenval in de vroegere ramingen door- 
drong, ontstond in de m~umd October eerie algcmeen willige stemming, 
die de waarde wm beerwortelsniker 3de klassc in weinige weken van 

f 2 6  tot 28} opdrccf. Veel steun vond deze rijzcnde beweging door de 
inkoopcn der contr,,mine lot dekking van vroegere blaneo verkoopen, 
doeh naa.r gel~mg deze in den loop van November vervuld waren en de 
buitcnlnndsche markte~l, tell deele door den plotselingen terugg:tng dcr 
noteering in Amerik,, eene afwachtcnde houding a~lnnamen, konden 
deze prijzen zich niet staande houdeu en werden in he~ begin van De- 
cember weder z~lken per Januari tot f26~  afgeslotcn. 

De geralnneerde suiker, die gedurende de zomcrmaanden een gere- 
gelden afze~ gevondert had en in October en begirt November tot f 33~ 
{~ 3-L-- gezocht bleef, had bij her sehaarsche a~mbod van spoedige 
levering ook den kooplust opgewekt voor verdere termijnen, wa~,rdoor 
de afdoeningen, veelal in ruff tegen beetwortelsuiker, zieh zelfs tot in 
de eerste helft van her volgende jaar uitstrekten. In~ussehen moesten 
de noteeringen daarv:,n ook den algemeenen loop der prijzen volgen, 
zoodat bij de zeer verttauwde vraag in December, de handel daarin 
bemoeilijkt werd en crushed No. 1 tot f 32~ ~ 32-} voor promp~e en 
tot .]" 3'2~ "L 32.~ voor voorjaarslevering slcchts Jm en dan koopers vond. 

In JawL suikcr bleef de omzet in her 1,u~tste gedeelte van her jaar 
beperkt, daar de veclal hooge eischen der houders nie~ in overeenstem- 
ruing waren met de inzichten der koopers. Bovendien, bij den afnemenden 
kooplust voor onze gewone ddbouchds in her Noorden, die door directe 
inkoopen op Java of wm kanaalladingen zieh ruimsehoots voorzieu Md- 
den, teleurgesteld in de verwaehtingen van eeu griffen afzet der voor 
uitvoer in kleur en kw,'rlilcit zoo passende opgeslaffen stoombootladingen, 
was dit oorzaak dat de aanbiedingen van partijen per zeilschip, want- 
wm de vermoedelijke aankomst in de wintermaanden wcinig aantrekke- 
Iijks had, zelfs niet tot f 1 . - -  onder October atteutie konden trekken. 

In de laatste dagen vttn her jaar verkeerde de markt in kalme stem- 
ruing en hoewel althans de houders van beetwortelsuiker hunne vorde- 
ringen vcrhoogden, bleef de handel beperkt in afwaehting wa~ de verderc 
loop tier zaken bij de heropening der buiteulandsche markten in 188~ 
zal opleveren. 

De uitvocr van geraffineerde suiker bedroeg: te Amsterdam in 1878 
e:, 46}, in 1879 c~, 52!L in 1880 ca 50~- en in 18Sl c.~ ~7~ millioen 
kilogrammen; te go~tcrdam, in 1878 e �9 17}, in 1879 c~, 16]~ in 18S0 
e~' 16 ca iu 1881 c~' 181 millioen kilogrammen. 


